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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  με αριθμ.  12η/ 11-6-2021 
 

για την  προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού», Συνολικού Προϋπολογισμού 10.000,00 €  
συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ  24%  (CPV  30197643-5),  για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης  την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τις ανάγκες  του   Γενικού 
Νοσοκομείου Χαλκιδικής. 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη : 
 
1)Τις διατάξεις του Ν.2955/ΦΕΚ 256/ Τ.Α΄/ 02-11-2001 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 
Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.  και άλλες Ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2)Τις  διατάξεις του Ν.3329/ Φ.Ε.Κ. 81/Τ.Α΄/ 04-04-2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  και  λοιπές διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3)Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/18-06-2007,τεύχος Α΄), «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4) Τις διατάξεις του Ν.4272/2014  (Φ.Ε.Κ. 145/1-7-2014,τεύχος Α΄), άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών  
(περί  Νομιμότητας δαπανών) 
5)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5-8-2016,τεύχος Α΄) «Ανάληψη  Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
6)Τις  διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών 
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές 
διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.  
7)Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 13η/4-6-2021  Έκτακτη 
Συνεδρίαση  του ( θέμα  4ο ), σχετικά   με την έγκριση:   
α) των Τεχνικών  Προδιαγραφών της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, για τη 
προμήθεια   «Φωτοαντιγραφικού  Χαρτιού». 
β) Διενέργειας Συνοπτικού  Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού  Χαρτιού», 
προϋπολογιστικής δαπάνης 10.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες του 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. 

8) Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Νοσοκομείο Χαλκιδικής στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε αριθμό  
διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ ) 21REQ008580923 /11-5-2021. 
9)  Την υπ΄αρ. πρωτ. 5352/12-5-2021 (ΑΔΑ:6ΘΦΣ46907Υ-Κ9Ξ)  Απόφαση Ανάληψης  ποσού 
2.000,00 €, α/α 450, για το οικονομικό έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Κ.Α.Ε. 1261.01  για την κάλυψη  δαπάνης.  
 
                                                        Προκηρύσσει 
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Συνοπτικό   Διαγωνισμό με Σφραγισμένες  Προσφορές, για την  Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού 
Χαρτιού »  ( CPV 30197643-5 ), προϋπολογιστικής  δαπάνης    10.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου  
Φ.Π.Α. 24%,  για ένα (1) έτος,  όπως λεπτομερώς περιγράφονται  στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   Α΄  &  Β΄  
που αποτελούν    αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Δημοσίευση της διακήρυξης : Δημοσιεύεται  στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και στην  Ιστοσελίδα του Γ.Ν. Χαλκιδικής.  
Την προσφορά σας  κλεισμένη σε φάκελο  θα την παραδώσετε  το αργότερο μέχρι τις  23-6-2021, 
ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14:30 μμ  στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί στις  24-6-2021,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00 πμ  στο γραφείο  Προμηθειών του  
Νοσοκομείου από την αρμόδια  Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
Οι ενδιαφερόμενοι  που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά  
τους  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  στα αρμόδια  γραφεία του  Νοσοκομείου  ως εξής : 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα  μέσα σε καλά  σφραγισμένο  φάκελο,  στον 
οποίο  θα αναγράφονται ευκρινώς:  
          α) Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
          β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι : Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής  
          γ) Ο αριθμός της διακήρυξης  
          δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
          ε) τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
Μέσα  στον κυρίως φάκελο της προσφοράς  τοποθετούνται: 
        1. Φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που θα περιλαμβάνει  το  
Τυποποιημένο  έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.). 
       2. Φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς , όπως  ζητούνται στη διακήρυξη . 
       3.Φάκελος με την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που θα  περιλαμβάνει τα οικονομικά 
στοιχεία της  προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως, για το σύνολο της προσφοράς. 
       Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται,  επίσης  μέσα στον κυρίως φάκελο με την  
ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ.      

Οι φάκελοι  Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής &  Οικονομικής  προσφοράς  θα φέρουν και 
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι καθαρογραμμένη  και μονογραμμένη  από 
τον προσφέροντα. 
  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε ζητηθείσα διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης 
δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Διευκρινήσεις  δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που 
δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται  στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Οι προσφορές  ισχύουν κει δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει  από την επόμενη της  διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 
διακήρυξη  απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς  της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία , πριν από την 
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  διακήρυξη. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε  περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.                    

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία  
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση  αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του 
τους όρους  της προσφοράς  που  είναι διαφορετικοί  από  τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου 
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να αξιολογηθούν. 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο  που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον  Προμηθευτή  μέχρι την λήξη  της σύμβασης. 
Αποκλείεται αναθεώρηση  των τιμών προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Για κάθε λοιπή περίπτωση  ισχύουν τα όσα ορίζονται  στις διατάξεις  του Ν.4412/2016. 
Προσφορά  που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού οργάνου. 

Προσφορές  που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις  Τεχνικές  προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  

Η αξιολόγηση  θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά 
μόνο  βάσει τιμής  και σύμφωνα με το παρατηρητήριο  τιμών , εφόσον οι προσφερόμενες τιμές  
καλύπτουν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και είναι μέσα στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Η κατάθεση δειγμάτων είναι υποχρεωτική  επί ποινή απόρριψης. 
H  κατακύρωση  του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό  Συμβούλιο  του Νοσοκομείου και 

θα ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα  Προμηθευτή. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα (10) 
ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο  να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση  και  να καταθέσει, εγγύηση   καλής  εκτέλεσης  των όρων της 
σύμβασης  το ύψος της οποίας  αντιστοιχεί  σε ποσοστό 5% της συνολικής  συμβατικής αξίας χωρίς 
τον Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι της επιστροφής της, η οποία και θα επιστραφεί  μετά την πλήρη εκπλήρωση 
των όρων της σύμβασης (εάν αυτό ζητηθεί). 

Σε  περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Προμηθευτής  δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 
ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την 
κατακύρωση  που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα  που απορρέει από αυτήν , με 
απόφαση του Διοικητικού   Συμβουλίου και του επιβάλλονται  οι προβλεπόμενες  κυρώσεις (άρθρο  
203  του Ν.4412/2016). 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή ρητή  συμφωνία 
των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 337 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα   Αρχή, μετά  από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού  & Αξιολόγησης , διατηρεί τι δικαίωμα  κατακύρωσης μικρότερης της ζητούμενης 
ποσότητας, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί  σε ποσοστό  μικρότερο του 50% του συνολικά 
προβλεπόμενου στη διακήρυξη. Για κατακύρωση  μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου  
από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη  αποδοχή από τον Προμηθευτή. Επίσης, 
διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης  ποσότητας κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 
30% από την αρχικά ζητούμενη ποσότητα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.    
Η  Σύμβαση που θα υπογραφεί  θα ισχύει  για ένα (1) έτος. Είναι δυνατή  η  δίμηνη παράταση 

της σύμβασης  με  απόφαση  του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.  

Όλες  οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση  των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες  διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 
από  την αναγκαία διοικητική  διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα 
με τα   όσα  ορίζονται  στις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και του Ν.4152/2013. 

Η αμοιβή του Προμηθευτή  θα επιβαρύνεται από  την παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  όπως κάθε  
φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες  διατάξεις. 
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του Νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        
Θα παρακρατείται :  
  1. Υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
2. Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας: Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 
μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων,  η οποία εισήχθη 
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με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 
3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
4. Υπέρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον  Προμηθευτή. 
¨Ολα  τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, 
συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα. 
Τα  Παραρτήματα  Α΄ & Β΄ ,   ως επίσης  και το κείμενο της σύμβασης  που επισυνάπτονται,  
αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα  της παρούσας διακήρυξης.  
Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   διατάξεις  
του    N.3329/2005    του  N.3580/2007  και του  Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες 
συμβάσεις έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ),  καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις  του. 

 
 
 
                                                                                   Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                     
                                                                                του Γ.Ν. Χαλκιδικής  

 
 
 

                                                   Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ                                                                  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΧΑΡΤΙΟΥ 
 

Το υπό προμήθεια χαρτί θα είναι Α4 και Α3, διαστάσεων 210Χ297mm και 297Χ420 mm αντίστοιχα. 

  

1. Το χαρτί να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και 
από τις δυο όψεις του και να είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, ink jet φωτοτυπικά μηχανήματα, 
πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ). 

2. Να μην απαιτούνται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του 
ούτε να παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου. 

3. Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνηθισμένες 
κλιματολογικές συνθήκες. 

4. Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και σταθερά (να μην αλλοιώνονται). 

5. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%. 

6. Χρώμα λευκό. 

7. Βάρος 80 gsm 

8. Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δοθεί ανά φύλλο  

9. Επιφάνεια ματ επεξεργασμένη 

10. Πάχος : 102+/- 4% 
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Επίσης 

1. Το υπό προμήθεια χαρτί να έχει την κατάλληλη σκληρότητα για την αποφυγή δυσκολιών στην 
τροφοδοσία και να μην έχει κυματισμούς. 

2. Το χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο δε αριθμός των φύλλων, σε 
κάθε δεσμίδα, να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα και φύλλα άλλων διαστάσεων 
από τις κανονικές ή άλλες κατηγορίες χαρτιού. 

3. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει 
γραμμώσεις και γρέζια. 

4. Οι  δεσμίδες του χαρτιού θα πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο 
χαρτί) για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος. Κάθε 5 δεσμίδες θα πρέπει 
να είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια τα οποία να είναι σφραγισμένα με συγκολλητική ταινία. Το 
χαρτοκιβώτιο συσκευασίας πρέπει να έχει ικανή αντοχή, ώστε να αντέχει στις διακινήσεις με τα 
συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να 
γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων 
καθώς και το βάρος σε γραμμάρια. 

Πριν από την κατακύρωση του διαγωνισμού, γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος για την επιλογή του 
καταλληλότερου χαρτιού γι’ αυτό και κάθε προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει δείγμα του χαρτιού που προσφέρει. Κατά την οριστική παραλαβή του 
γίνεται έλεγχος, για να διαπιστωθεί αν το χαρτί είναι όμοιο με εκείνο που πρόσφερε ο προμηθευτής στο 
διαγωνισμό. 

Το χαρτί παραλαμβάνεται οριστικά αν συμφωνεί με την τεχνική προδιαγραφή και αφού διαπιστωθεί, ότι 
είναι το ίδιο με το δείγμα και κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται. 

Στην περίπτωση που η τελική ποσότητα παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή ή 
ασυμφωνίες με το δείγμα απορρίπτεται συνολικά ή μερικά. 

 Το χαρτί θα παραδίδεται τμηματικά με φροντίδα, παρουσία και με έξοδα του προμηθευτή, στο 
χώρο του Γ.Ν. Χαλκιδικής  εγκαίρως μετά την παραγγελία.  

Το δείγμα να είναι σε συσκευασία μιας δεσμίδας των 500 φ. 

Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος  

 

 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ           

α/α Περιγραφή  είδους Μονάδα 
μέτρησης 

ποσότητα τιμή 
μονάδας 

δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

συνολική 
δαπάνη 
με Φ.Π.Α. 
24% 

1. Χαρτί φωτοαντιγραφικό  Α4  500 
φύλλων 

φύλλο 1.710.000 0,0046  7.866,00 9.753,84 

2. Χαρτί φωτοαντιγραφικό  Α3  500 
φύλλων 

φύλλο 20.600 0,0096  197,76 245,22 

      9.999,06 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221949_11 

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Πολύγυρος Χαλκιδικής / Πόλη : Πολύγυρος / Ταχ. Κωδικός: 

[63100  ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Παναγιωτίδου  Δέσποινα 

- Τηλέφωνο: [23713-50207] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.hospitalchalkidiki.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης ( Προμήθεια  Φωτοαντιγραφικού 

Χαρτιού   CPV 30197643-5): () 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99221949_11 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

2) δωροδοκία 

3) απάτη 

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου  το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][…..] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
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1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων  ατόμων. 

1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

1 Πρβλ άρθρο 48. 

1  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 
ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
Σύμβαση  ποσού  …………..χωρίς  Φ.Π.Α. για την  Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού»  
(CPV 30197643-5 ), για τις ανάγκες   του  Γενικού   Νοσοκομείου Χαλκιδικής . 

 

Στην Χαλκιδική  σήμερα  -8-2021, ημέρα  …….…….     μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», που εδρεύει στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ (Α.Φ.Μ.999737735, Δ.Ο.Υ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ),  όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον  κ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  Σ. 
ΔΕΔΕΛΟΥΔΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ   ΤΟΥ Γ.Ν. Χαλκιδικής , το οποίο θα αποκαλείται στο εξής  χάριν συντομίας 
«Το Νοσοκομείο»  και   αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία  «………. » (Α.Φ.Μ.    Δ.Ο.Υ. ) που 
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εδρεύει  στην…..    , ΟΔΟΣ:   Τ.Κ. ……   Τηλ….   , Fax….. ,    όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 
υπογραφή της παρούσας από τ…………………………………… , που θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας « Προμηθευτής »,  

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Την Aπόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την  1η/15-4-2020  
συνεδρίαση  του ( θέμα 21ο ), σχετικά   με την : α)  Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της Επιτροπής 
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών,  για την Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού», για τις ανάγκες  
του  Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. 

β) Έγκριση  Διενέργειας   Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την Προμήθεια  «Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού»,  
για τις ανάγκες  του  Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής 

2)  Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Νοσοκομείο Χαλκιδικής στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας , το οποίο έλαβε αριθμό  διαδικτυακής 
ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ ) 20REQ006612080 /24-4-2020. 

3) Την υπ. αριθμ. πρωτ.  4977/24-4-2020  (ΑΔΑ: ΩΒΗΜ46907Υ-Ι6Ι)  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης 
ποσού   3.000,00 €  για το οικονομικό έτος 2020  σε βάρος του ΚΑΕ  1261.01, προϋπολογισμού εξόδων 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής,  για την κάλυψη   δαπάνης 

4) Την με αριθμ. 6η/ 2020  Διακήρυξη του  Διαγωνισμού. 

5)Το από …….Σχετικό  Πρακτικό  Αξιολόγησης  των  Προσφορών  της   Επιτροπής του διαγωνισμού με 
την πρόταση της  για την κατακύρωση του. 

6) Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την ………..   Συνεδρίαση  
του ( θέμα ο ),  με την  οποία  κατακυρώθηκε  το αποτέλεσμα  του   διαγωνισμού.  

7) Τις διατάξεις του Ν.3329/2005  του Ν.3580/2007 και του  Ν.4412/2016 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ  ΔΕΚΤΑ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:  

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

                                                   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο  πρώτος από τους  συμβαλλόμενους, αναθέτει στο δεύτερο, ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται στο 
εξής « Προμηθευτής», την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού  Χαρτιού», που αναφέρονται αναλυτικά στην  
κατάσταση ειδών  και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  σύμβασης :  

 

     

     

 

 

                                      Η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. 24 %  διαμορφώνεται σε ……..ευρώ. 

 

Η  σύμβαση αυτή  ισχύει για χρονικό διάστημα από    ……….μέχρι……..    με δικαίωμα δίμηνης 
παράτασης, μετά από σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

  

Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το  δικαίωμα να καταγγείλει /λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά 
από Απόφαση του αρμοδίου οργάνου  της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό Προμηθειών 
Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για τις Προμήθειες, που έχει 
εκτελέσει  μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα  επιπλέον  ποσό ως 
αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών που αποδεδειγμένα  έχουν προηγηθεί   της καταγγελίας  και 
εφόσον αυτά  τελικώς εκτελέσθηκαν. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης  γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  337 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  
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Καθ’  όλη  τη διάρκεια εκτέλεσης  της σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει νε συνεργάζεται στενά με το 
Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 
εκτέλεση της  προμήθειας. 

Σε περίπτωση  ανωτέρας βίας,  η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα  σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν  την ανωτέρα βία να τα αναφέρει  εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο  άρθρο  204 του Ν.4412/2016. 

Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια  και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις , που 
θα μπορούσαν να έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  με το συμφέρον της αναθέτουσας  αρχής. 

Απαγορεύεται  στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

                              
Η  παραλαβή των ειδών  θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή  υπαλλήλων  του  Νοσοκομείου  που 

διορίζει η Διοικήτρια,  η οποία αφού ελέγξει την ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτού, θα συντάξει τα  
σχετικά  πρωτόκολλα   παραλαβής. 

.                                                                             

                                                                              ΑΡΘΡΟ 4Ο 

 

Τα  ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται  το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  διαβίβαση της 
αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται 
τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου,  τα οποία θα πρέπει  να είναι  απολύτως    
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται  στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και 
στο χώρο που θα  υποδεικνύεται  από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή.    

Σε αντικειμενικά  δικαιολογημένες   περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης –παράδοσης  των 
υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο  μέχρι  του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 
Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των  δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή 
των προβλεπόμενων κυρώσεων ( άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης 
και εφόσον δεν  έχει  παραδοθεί το υλικό κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου ( 
άρθρο 203 του Ν. 4412/2016). 

Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή  μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης ανεξάρτητα από 
τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της παράδοσης, μπορεί ο 
Διοικητής  του Νοσοκομείου να του επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη  του οποίου θα γίνει 
από το λαβείν του Προμηθευτή  και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης   αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης  εφόσον υπάρχει. Εάν ο Προμηθευτής για 
δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα τις υπηρεσίες που του παραγγέλθηκαν, το   Διοικητικό  
Συμβούλιο  του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προβεί σε νέα  διαπραγμάτευση με 
άλλους  Προμηθευτές και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει  στον έκπτωτο  
(Ν.4412/2016,άρθρο 203). 

Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα  επιβολής όλων των κυρώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016 για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί το οικονομικό  του συμφέρον.  

                                                                

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

 
Η πληρωμή της σύμβασης θα γίνεται σε ευρώ. 
Η πληρωμή του Προμηθευτή  θα γίνεται κατά κανόνα μετά την υποβολή του σχετικού τιμολογίου  

σε εύλογο χρονικό διάστημα, έπειτα  από την θεώρηση του από  τον αρμόδιο Επίτροπο του   Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        
Θα παρακρατείται :  
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  1. Υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.  
2. Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας: Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά 
την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων,  η οποία εισήχθη με το 
άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, 
και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
4. Υπέρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία ο Προμηθευτής υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Νοσοκομείου, είναι τα εξής: 

 Αποδεικτικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας,  

Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στη συνολική τιμολογιακή αξία και  θα καταβάλλεται από  το Νοσοκομείο.  

Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις πληρωμής του προμηθευτή, όταν αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα αυτής π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε  
συμβατικές  παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την 
προκαλούν. 

                                                                     ΑΡΘΡΟ  6Ο 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί όταν  παραδοθεί οριστικά το σύνολο των κατακυρωθέντων 
ειδών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις  από  τα συμβαλλόμενα μέρη  και  αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις (εφόσον 
υπάρχουν) κατά τα προβλεπόμενα  στη σύμβαση.  

 

                                                                      ΑΡΘΡΟ  7Ο 

Ο Προμηθευτής και η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις  κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης  που θα υπογραφεί, με 
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται στα Ελληνικά  Δικαστήρια και συγκεκριμένα στα Δικαστήρια 
Χαλκιδικής .                                                               

ΑΡΘΡΟ  8Ο 

 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.  
 

Για  κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση  της  σύμβασης  αυτής, ισχύουν όσα αναφέρονται 
στη διακήρυξη του Νοσοκομείου, το περιεχόμενο της οποίας  έλαβε γνώση ο  Προμηθευτής.   

Για τα παραπάνω  συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται εις διπλούν όπως ακολουθεί.   

 
 

  ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                           ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ                           
    Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                          
 
 
 
 

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ                                      

ΑΔΑ: 6ΕΜΕ46907Υ-8ΑΦ
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